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1. ออกพบปะสมาชิกและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่ น

ฉบับประจาเดือน ตุลาคม 2557
2557

เมื่อวันที่ 16 - 19 กันยายน 2557 ที่ผา่ นมา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้ออกพบปะสมาชิก
คณะแพทยศาสตร์ และสานักงานอธิการบดี โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกัน และเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี
ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ ฯ พร้อมกันนี้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตอบคาถาม เพื่อไขข้อปัญหาต่างๆให้สมาชิก
ได้รับทราบต่อไป ทั้งนี้ สหกรณ์ฯใคร่ ขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และมัน่ ใจในการบริ หารงานของ
คณะกรรมการสหกรณ์ ชุดที่ 35 หากสมาชิกท่านใดสนใจและมีความประสงค์ให้สหกรณ์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสารต่างๆ ท่านสามารถติดต่อเข้ามายัง ฝ่ ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์
เบอร์โทรภายใน 44304,44307 หรื อ
ทาง scckku@fincoopkku.com

2. สหกรณ์ ฯ ร่ วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล
ประจาปี 2552

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ที่ผา่ นมา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด นาโดยนางสุปรานี พรจรรยา
ผูจ้ ดั การสหกรณ์ พร้อมด้วยผูต้ รวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าร่ วมพิธีวางพวงมาลาสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก ผูท้ รงได้รับการถวายพระสมัญญานามว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบนั ของไทย ”
ณ พระบรมราชานุสาวรี ย ์ หน้าโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์
อัตราดอกเบีย้ เงินฝากทุกประเภท เงิ นฝากออมทรัพย์ 2.00, เงิ นฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00, เงิ นฝากประจา 6 เดือน 2.75 , เงิ นฝากประจา 12
เดือน 3.25 , เงิ นฝากประจา 24 เดือน 3.75 , เงิ นฝากทวีสิน 24 เดือน 3.50
อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ เงิ นกูฉ้ ุกเฉิ นทุกประเภท สามัญ เอื้ออาทร เงิ นกูพ้ ิเศษเพื่อซื้ อที่ดิน
6.50 , เงิ นกูเ้ พื่อที่อยูอ่ าศัย 5.5 ,เงิ นกูพ้ ิเศษ
รี ไฟแนนท์ที่อยูก่ บั สหกรณ์ 5.5

สหกรณ์ออมทรัพย์ มอ.ขอ. เสริมสร้างเศรษฐกิจเพียงพอ สานก่อสมาชิกมัน่ คง

3.สหกรณ์ ฯ ทอดผ้าป่ าเพือ่ หาทุนสร้ างศาลาการเปรียญสร้ างห้ องน้าสาหรับพระภิกษุสงค์ อุบาสก อุบาสิ กาฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้เดินทางไปทอดผ้าป่ า เพื่อหาทุน
สร้างห้องน้ าสาหรับพระภิกษุสงค์ อุบาสก อุบาสิกา และโรงครัวสาหรับประกอบอาหาร ทอดถวาย ณ วัดทรงศิลา บ้านเหล่าเหนือ
ตาบลห้วยแก อาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ในวันดังกล่าวคณะกรรมการดาเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
และสมาชิกจากหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันบริ จาคต่อยอดผ้าป่ า เพื่อนาไปเป็ นทุนในการสร้างตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็ นจานวน
130,158.- บาท

4.ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจาปี 2558
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้ออกประกาศรับสมัครคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจาปี
2558 โดยรับสมัครเป็ นทีมๆ ละไม่นอ้ ยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน และผูส้ มัครทั้งทีมต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย
การเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการ พ.ศ.2558 ทั้งนี้ ผูส้ มัครรับการเลือกตั้งเป็ น
คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง สามารถขอใบสมัครและยืน่ ใบสมัครและยืน่ ใบสมัครได้ต้งั แต่ วันที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2557
ในวันและเวลาราชการ ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. ค่าสมัครทีมละ 200 บาท
2. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็ นคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
3. รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่น ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รู ป

5. การประเมินหลักทรัพย์ คา้ ประกันเงินกู้พเิ ศษ
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้จดั ให้มกี ารกูเ้ งินกูพ้ ิเศษ โดยแบ่งออกเป็ นที่ดินว่างเปล่า และที่ดินพร้อม
สิ่งปลูกสร้าง ดังนั้น หากสมาชิกประสงค์จะขอกูเ้ งินกูพ้ ิเศษกับสหกรณ์ สมาชิกจะต้องดาเนินการดังนี้
1.การนาที่ดินว่างเปล่ามาจานองเป็ นหลักประกันกับสหกรณ์สมาชิกต้องใช้ราคาประเมินจากสานักงานที่ดิน เท่านั้น
2. การนาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง มาจานองเป็ นหลักประกันกับสหกรณ์ สมาชิกต้องใช้ราคาประเมินจากบริ ษทั
ประเมินอสังหาริ มทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการเท่านั้น
ทั้งนี้ สหกรณ์ ขอเรี ยนแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบว่า สหกรณ์ไม่มีนโยบายมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์และบริ ษทั
ประเมินโทรติดต่อไปยังท่านสมาชิกให้ไปประเมินกับบริ ษทั ประเมินใดๆทั้งสิ้น หากสมาชิกมีขอ้ สงสัยประการใด กรุ ณาติดต่อ
มายังสหกรณ์โดยตรง ตามเบอร์ติดต่อที่หวั จดหมายข่าวข้างต้นนี้

6. การยื่นคาร้ องเพือ่ ให้ คณะกรรมการเงินกู้พจิ ารณาเป็ นกรณีพเิ ศษ
เรี ยนสมาชิกทุกท่าน สมาชิกท่านใดที่ตอ้ งการยืน่ คาร้องเพื่อขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการเงินกูพ้ ิจารณาเกี่ยวกับขอกูเ้ งินเป็ น
กรณี พิเศษ นั้น สหกรณ์ฯ ขอเรี ยนแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบว่า ท่านจะต้องยืน่ คาร้องก่อนวันประชุม จานวน 3 วัน ทาการ เนื่องจาก
ฝ่ ายจัดการจะต้องดาเนินการตรวจสอบสถานภาพและทารายละเอียดสมาชิก เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ เพื่อพิจารณา
ต่อไป ***** สมาชิกสามารถติดต่ อขอทราบกาหนดการวันประชุ มของคณะกรรมการเงินกู้ได้ ทฝี่ ่ ายสินเชื่อ*****

สหกรณ์ออมทรัพย์ มอ.ขอ. เสริมสร้างเศรษฐกิจเพียงพอ สานก่อสมาชิกมัน่ คง
บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด

